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Com pesar, comunicamos o falecimento da nossa amiga e membro da Secoya Ester Maia que
sofreu um acidente de moto na BR 307 que liga as cidades de Benjamim Constant e Atalaya do
Norte, no último dia 15 de novembro. Filha de Atalaia, a mesma era apreciada por todos pela
sua alegria contagiante e facilidade de comunicação. Formada em antropologia, e com forte
espírito indigenista, Ester sempre acreditou no protagonismo indígena, procurando contribuir no
fortalecimento do movimento indígena. Dessa forma atuou no Vale do Javari, prestou ampla
colaboração na Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira-Coiab, e
durante vários anos atuou na Secoya, tornando-se membro da instituição, tal o seu grau de
compromisso com os Yanomami.

Esther foi se identificando cada vez mais como esse papel de ativista dos direitos das mulheres
e das minorias. Além de seu vínculo com a Secoya, era membro do Observatório da Violência
de Gênero no Amazonas, vinculado a UFAM, que tem por intuito inibir a violência.
Recentemente, estava trabalhando na Fundação Nacional do Índio (Funai), unidade de Atalaia
do Norte, junto a outros profissionais, na defesa dos direitos dos povos indígenas do Vale do
Javari. Colaborava no Blog Jambo Verde, de Atalaia do Norte, com matérias voltadas a defesa
dos mais fracos e oprimidos.

Que o seu Espírito esteja em paz e prossiga em sua evolução, com o aconchego do nosso
amor, sentimento que rompe qualquer fronteira. Assim, quando a saudade sua, Esther, parecer
chegar ao seu limite, sufocando-nos, transformaremos o carinho que gostaríamos lhe transmitir
em energias renovadoras. Se a face não pode ser mais tocada, o Espírito sempre poderá.
Seguiremos a nossa jornada, conscientes de que Deus nos guia e nos faça descobrir que a
morte não é o fim. Mas sim apenas um novo começo.

Manifestamos ainda nossa solidariedade e nossos sentimentos ao filho da Ester, o pequeno
Victor de 08 anos, com a esperança de que a vida possa lhe dar forças suficientes para
superar essa inestimável perda, assim como aos familiares e amigos de Esther.
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